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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

 Obrazložitev vloge Evropske unije 

 

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES je 

nujno potreben, tudi za tiste, ki se zavzemajo za subsidiarnost na področju socialnega varstva. 

Njegov namen je obvarovati delavce pred nevarnostmi rakotvornih in mutagenih snovi.  

Menimo, da bi vlogo, ki naj bi jo imela ta direktiva, lahko prav tako opravile mednarodne 

konvencije ali drugi instrumenti.  

Ker pa se zaradi mobilnosti pri nekaterih poklicih ali izpostavljenosti nekaterim snovem v 

različnih državah članicah za delavce uporabljajo predpisi, ki so včasih nedosledni, je treba 

nujno ukrepati. Tako je v interesu vseh – delojemalcev, delodajalcev in držav, ki zagotavljajo 

sisteme socialnega varstva –, da bi vsi čim prej sprejeli priporočila, ki temeljijo na dognanjih 

najsodobnejše znanosti. 

 

 Zakaj je na tem področju potrebna opreznost 
 

Direktiva na tem področju ne sme biti zavezujoča in ne sme določati prekratkih rokov. 

Delovati mora zgolj kot spodbuda podjetjem, da se bodo čim prej prilagodila standardom, pri 

čemer bodo morala kljub vsemu upoštevati ekonomsko stvarnost v posameznih državah 

članicah. Prav tako ni mogoče uvajati prisilnih predpisov, dokler ne bodo izvedene natančne 

študije, ki jih bo potrdila večina raziskovalcev. 

Po drugi strani je posebnost pri poklicnih boleznih, da preteče zelo veliko časa, od 10 pa vse 

do 40 let, preden se po izpostavljenosti rakotvorni snovi (bodisi z vdihavanjem bodisi kako 

drugače) neizpodbitno ugotovi bolezen. Zato je treba v zadnji direktivi iz leta 2004 nujno 

pregledati seznam strupenih snovi in stopnje izpostavljenosti. Poleg tega so bile v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja rudarske, metalurške in industrijske dejavnosti v 

polnem razmahu, tako da je bilo zelo veliko delavcev, posredno pa tudi njihovih družin, 

izpostavljeno številnim snovem. Omeniti je treba tudi rakasta obolenja zaradi kombinacije več 

snovi, kar še bolj otežuje oblikovanje zakonodaje. 

 

 Obrazložitev strategije 
 

Harmonizacija, katere edini namen je izvajanje previdnostnega načela, bi morala potekati 

logično in učinkovito v več zaporednih korakih: 

 

1. države članice opredelijo snovi ali skupine snovi, ki neposredno in z gotovostjo 

povzročajo raka; 

2. oblikovanje seznama del, pri katerih so delavci izpostavljeni snovi z vdihovanjem ali 

drugim stikom; 

3. najkrajše trajanje izpostavljenosti snovi in rok, v katerem se pojavi poklicna bolezen; 

4. največja stopnja izpostavljenosti. 

 

To je že v zelo velikem obsegu uzakonjeno v francoski zakonodaji o poklicnih boleznih. 

Obstajajo zelo popolne preglednice, ki bi jih lahko uporabili kot eno od tehničnih osnov za 

harmonizacijo priporočil, ki bi jih sprejele posamezne države članice, če še nimajo 

enakovrednega orodja. 

 



 

PE587.715v01-00 4/13 PA\1102990SL.docx 

SL 

 Obrazložitev glede priprave tega osnutka mnenja 
 

Pripravljavka mnenja želi v svoj osnutek mnenja vključiti nove snovi, za katere je bilo v 

navzkrižnih študijah ugotovljeno, da povzročajo raka, in ocenjene ali ponovno ocenjene 

stopnje strupenosti na kratki, srednji in dolgi rok. 

Dodaja tudi seznam snovi, ki jih je vsaj ena država članica z zakonodajo ali predpisi 

opredelila za snovi, ki neposredno in z gotovostjo povzročajo raka. Zato vključuje pojem 

nadzora in upa, da bodo v vseh državah članicah izvajali povečan nadzor, če ga že ne, dokler 

na nacionalni ravni ne bodo določene največje stopnje izpostavljenosti. 

 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za zaposlovanje in socialne 

zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb: 

Predlog spremembe  1 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 a (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17a)  Kromove kisline, alkalni ali 

zemeljsko-alkalni kromati in bikromati ter 

cinkovi kromati ustrezajo merilom, v 

skladu s katerimi se v delovni zakonodaji 

vsaj ene države članice uvrščajo med 

rakotvorne snovi. S to zakonodajo se 

priznava, da te snovi povzročajo primarne 

oblike bronhopulmonalnega raka in raka 

nosne votline. Zato bi jih bilo treba redno 

nadzorovati in ocenjevati, in sicer 

najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 b (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17b)  Naslednji aromatski amini in 

njihove soli: 4-aminobifenil in soli 

(ksenilamin), 4,4'-diaminobifenil in soli 
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(benzidin), 2-naftilamin in soli, 4,4′-

metilen bis (2-kloroanilin) in soli 

(MBOCA), 3,3’-dimetoksibenzidin in soli 

(o-dianizidin), 3,3’-dimetoksibenzidin in 

soli (o-tolidin), 4-kloro-2-metilanilin in 

soli (p-kloro-o-toluidin), auramin 

(tehnično čist) in naslednja barvila na 

osnovi benzidina: CI direct black 38, CI 

direct blue 6 in CI direct brown 95 

ustrezajo merilom, v skladu s katerimi se v 

delovni zakonodaji vsaj ene države članice 

uvrščajo med rakotvorne snovi. S to 

zakonodajo se priznava, da te snovi 

povzročajo raka mehurja in sečil. Zato bi 

jih bilo treba redno nadzorovati in 

ocenjevati, in sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 c (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17c)  Arzen, vdihavanje arzenovega 

prahu ali hlapov in vdihavanje prahu ali 

hlapov, ki vsebujejo arzenopirite z 

vsebnostjo zlata, ustrezajo merilom, v 

skladu s katerimi se te snovi v delovni 

zakonodaji vsaj ene države članice 

uvrščajo med rakotvorne. S to zakonodajo 

se priznava, da povzročajo angiosarkom 

jeter, primarne oblike 

bronhopulmonalnega raka in kožnega 

raka. Zato bi jih bilo treba redno 

nadzorovati in ocenjevati, in sicer 

najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  4 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 d (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17d)  Naslednji naftni derivati: manj 

prečiščena ali neprečiščena mineralna 

olja in regenerirana mineralna olja, ki se 

uporabljajo pri obdelavi kovin, aromatični 

izvlečki, ostanki krekinga, odpadna 

motorna olja, saje, ki nastanejo pri 

izgorevanju naftnih derivatov, ustrezajo 

merilom, v skladu s katerimi se v delovni 

zakonodaji vsaj ene države članice 

uvrščajo med rakotvorne snovi. S to 

zakonodajo se priznava, da te snovi 

povzročajo kožnega raka. Zato bi jih bilo 

treba redno nadzorovati in ocenjevati, in 

sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 e (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17e)  Formaldehid ustreza merilom, v 

skladu s katerimi se v delovni zakonodaji 

vsaj ene države članice uvršča med 

rakotvorne snovi. S to zakonodajo se 

priznava, da ta snov povzroča 

nazofaringalnega raka. Zato bi jo bilo 

treba redno nadzorovati in ocenjevati, in 

sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  6 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 f (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17f)  Virusi hepatitisa A, B, C, D in E 

ustrezajo merilom, v skladu s katerimi se v 

delovni zakonodaji vsaj ene države članice 

uvrščajo med rakotvorne snovi. S to 

zakonodajo se priznava, da te snovi 

povzročajo raka jeter. Zato bi jih bilo 

treba redno nadzorovati in ocenjevati, in 

sicer najmanj vsaki dve leti.  

Or. fr 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 g (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17g)  Prah ali dim, ki vsebuje kadmij, 

ustreza merilom, v skladu s katerimi se v 

delovni zakonodaji vsaj ene države članice 

uvršča med rakotvorne snovi. S to 

zakonodajo se priznava, da ta snov 

povzroča primarne oblike 

bronhopulmonalnega raka. Zato bi jo bilo 

treba redno nadzorovati in ocenjevati, in 

sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 h (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17h)  Vdihavanje kobaltovega prahu, 

povezanega z volframovim karbidom pred 
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sintranjem, ustreza merilom, v skladu s 

katerimi se v delovni zakonodaji vsaj ene 

države članice ta snov uvršča med 

rakotvorne. S to zakonodajo se priznava, 

da povzroča primarne oblike 

bronhopulmonalnega raka. Zato bi jo bilo 

treba redno nadzorovati in ocenjevati, in 

sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 i (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17i)  Bis (klorometil) eter ustreza 

merilom, v skladu s katerimi se v delovni 

zakonodaji vsaj ene države članice uvršča 

med rakotvorne snovi. S to zakonodajo se 

priznava, da ta snov povzroča primarne 

oblike bronhopulmonalnega raka. Zato bi 

jo bilo treba redno nadzorovati in 

ocenjevati, in sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 j (novo) 
 

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe 

 (17j)  Katera koli od naslednjih snovi: n-

metil n’nitro n-nitrozogvanidin, n-etil 

n’nitro n-nitrozogvanidin, n-metil n-

nitrozosečnina, n-etil n-nitrozosečnina 

ustreza merilom, v skladu s katerimi se v 

delovni zakonodaji vsaj ene države članice 

uvršča med rakotvorne snovi. S to 

zakonodajo se priznava, da te snovi 

povzročajo možganske tumorje. Zato bi 
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jih bilo treba redno nadzorovati in 

ocenjevati, in sicer najmanj vsaki dve leti. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga – točka 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a.  Delo, ki vključujejo izpostavljenost 

kromovim kislinam, alkalnim ali alkalno-

zemeljskim kromatom in bikromatom ter 

cinkovemu kromatu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6b. Delo, ki vključuje izpostavljenost 

naslednjim aromatskim aminom in 

njihovim solem: 4-aminobifenilu in solem 

(ksenilaminu), 4,4'-diaminobifenilu in 

solem (benzidinu), 2-naftilaminu in 

solem, 4,4′-metilenu bis (2-kloroanilinu) 

in solem (MBOCA), 3,3’-

dimetoksibenzidinu in solem (o-

dianizidinu), 3,3’-dimetoksibenzidinu in 

solem (o-tolidinu), 4-kloro-2-metilanilinu 

in solem (p-kloro-o-toluidinu), auraminu 

(tehnično čistemu) in naslednjim 

barvilom na osnovi benzidina: CI direct 

black 38, CI direct blue 6 in CI direct 

brown 95. 
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Or. fr 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6c.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

arzenu, vdihavanju arzenovega prahu ali 

hlapov in vdihavanju prahu ali hlapov, ki 

vsebujejo arzenopirite z vsebnostjo zlata. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6d.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

naslednjim naftnim derivatom: manj 

prečiščenim ali neprečiščenem 

mineralnim oljem in regeneriranim 

mineralnim oljem, ki se uporabljajo pri 

obdelavi kovin, aromatičnim izvlečkom, 

ostankom krekinga, odpadnim motornim 

oljem in sajam, ki nastanejo pri 

izgorevanju naftnih derivatov. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  15 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6e.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

formaldehidu. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  16 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6f.  Snovi, ki se sproščajo in vdihavajo 

pri podzemnem delu v rudnikih železa. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 g (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6g.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

virusom hepatitisa A, B, C, D in E. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  18 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 h(novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6h.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

prahu ali dimu, ki vsebuje kadmij. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 i (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6i.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

vdihavanju kobaltovega prahu, 

povezanega z volframovim karbidom pred 

sintranjem. 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  20 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 j (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6j.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

bis (klorometil) etru. 

Or. fr 
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Predlog spremembe  21 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 

Direktiva 2004/37/ES 

Priloga I – točka 6 k (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6k.  Delo, ki vključuje izpostavljenost 

kateri od naslednjih snovi: n-metil n’nitro 

n-nitrosoguanidinu, n-etil n’nitro n-

nitrosoguanidinu, n-metil n-

nitrozosečnini, n-metil n-nitrozosečnini. 

Or. fr 

 

 

 

 


